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PARA ENTENDER OS INDICADORES

Leitura do Indicador

Para representação do movimento realizado 
pelo indicador, no que se refere à melhoria, piora 
ou variação pouco expressiva, optou-se pela 
horizontalização dos indicadores, em um gráfico de 
fluxo que indica sua melhora ou piora.

Nota-se que dependendo da natureza do indicador, 
a melhora da situação se dá com a diminuição do 
número (por exemplo, a taxa de mortalidade infantil 
se torna melhor quando diminui). Em outros casos, 
a melhora se dá com o aumento do número (são 
exemplos disso o IDEB e o percentual de cobertura 
de esgoto: quanto maior melhor).

Apontando para cima a 
situação melhorou com 
uma variação igual ou 
superior a 5%.

Na horizontal a variação 
foi considerada pouco 
expressiva, com uma 
variação para melhor ou 
para pior inferior a 5%.

Apontando para baixo: 
a situação piorou com 
uma variação igual ou 
superior a 5%.

Inovações Recentes:

Indicação sobre a POLARIDADE do indicador:

QUADRO RESUMO sobre o comportamento do indicador no último ano 
analisado comparativamente ao ano imediatamente anterior.

Despesas Correntes Despesas de Capital TOTAL

Composição das Despesas Orçadas para Função Educação

R$ 450.222.000 

R$ 476.227.000 

R$ 579.226.000 

R$ 625.283.500 

R$ 688.583.500

R$ 35.689.000 

R$ 31.623.000 

R$ 66.844.000 

R$ 40.606.500 

R$ 45.966.000

R$ 485.911.000 

R$ 507.850.000 

R$ 646.070.000 

R$ 665.890.000 

R$ 734.549.500





POR QUE MONITORAR 
INDICADORES 
DE GESTÃO & 
GOVERNANÇA?
Governança, segundo o Banco Mundial é “o exercício da autoridade, controle, 
administração, poder de governo” e “é a maneira pela qual o poder é exercido 
na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando 
o desenvolvimento”. Contempla “a capacidade dos governos de planejar, 
formular e implementar políticas e cumprir funções”. Nesse sentido, apesar 
de não ter indicadores finalísticos da qualidade de vida da população, esta 
dimensão diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de geração de 
resultados pela prefeitura, considerando a eficácia na execução orçamentária, 
o comprometimento do orçamento com despesas, a capacidade de 
investimento, os níveis de endividamento e a autonomia fiscal do município. 
Além disso, esta perspectiva também abrange os níveis de participação 
democrática e de transparência, analisando a qualidade dos processos 
decisórios e de elaboração do orçamento.



Representação da receita própria na receita total

Representação da receita tributária na receita corrente

Representação da despesa com pessoal e encargos sociais nas despesas correntes

Representação de outras despesas correntes na despesa corrente total

Emprego formal no setor público municipal

Conselhos municipais

Espaços de participação deliberativos e audiências públicas na cidade

Representação do orçamento executado

Representação das despesas com obras e instalações

Representação da amortização da dívida

Participação da administração pública no PIB municipal
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Representação da 
receita própria na 
receita total

No âmbito da Governança, este indi-
cador pode sinalizar o grau de autono-
mia financeira da gestão municipal, no 
sentido de garantir o atendimento aos 
serviços básicos com plena cobertura 
das despesas relacionadas à assistên-
cia a população. Em 2014 o resultado 
em valores absolutos foi maior do que 
o registrado no ano imediatamente 
anterior e representou um incremento 
na participação sobre o montante da 
Receita total, com uma variação signi-
ficativa, observa-se uma situação de 
melhoria do indicador quando compa-
rado ao percentual de 2013.

Corresponde ao percentual de participação da receita própria no total da receita 
do município do Recife.

47,30%

39,57%

39,91% 41,15%

47,60%

R$ 
982.111.493

R$ 
1.197.033.306

R$ 
1.688.505.038

R$ 
1.430.829.253

R$ 
1.927.951.016

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife

Representação da 
receita própria na 
receita total

No âmbito da Governança, este indi-
cador pode sinalizar o grau de autono-
mia financeira da gestão municipal, no 
sentido de garantir o atendimento aos 
serviços básicos com plena cobertura 
das despesas relacionadas à assistên-
cia a população. Em 2014 o resultado 
em valores absolutos foi maior do que 
o registrado no ano imediatamente 
anterior e representou um incremento 
na participação sobre o montante da 
Receita total, com uma variação signi-
ficativa, observa-se uma situação de 
melhoria do indicador quando compa-
rado ao percentual de 2013.

Corresponde ao percentual de participação da receita própria no total da receita 
do município do Recife.

47,30%

39,57%

39,91% 41,15%

47,60%

R$ 
982.111.493

R$ 
1.197.033.306

R$ 
1.688.505.038

R$ 
1.430.829.253

R$ 
1.927.951.016

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Representação da 
receita tributária na 
receita corrente

Outro importante indicador sobre a 
capacidade da gestão corresponde 
ao volume das receitas resultante da 
atividade tributária, o bom resultado 
da Receita Tributária, composta pela 
soma de todos os impostos arrecada-
dos, poderá proporcionar um relativo 
conforto para a gestão, a partir do 
aumento dos recursos que poderão 
ser utilizados para execução da políti-
ca pública municipal. Ao longo do perí-
odo, a série em valores absolutos tem 
variado positivamente, com magnitu-
de pouco expressiva até 2012. Já em 
2013 o aumento registrado foi de um 
pouco mais de 24,0%, resultado que 
refletiu uma situação de melhoria do 
indicador frente ao resultado obtido 
em 2012. No entanto, esse compor-
tamento não persistiu em 2014, que 
registrou resultado de relativa estabi-
lidade, porém, o percentual é o mais 
elevado dos últimos cinco anos.

Corresponde ao percentual de participação da receita tributária na receita 
corrente do município do Recife

37,45%37,24%

31,08% 30,63% 31,49%

R$ 786.899.708 R$ 905.776.901

R$ 
1.346.700.690 R$ 

1.526.669.806

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

R$ 
1.082.540.101

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Representação da 
despesa com pessoal 
e encargos sociais nas 
despesas correntes A lei de Responsabilidade Fiscal 

preconiza que para as despesas 
desta natureza a administração 
pública deve atender a um percentual 
limite estabelecido, sendo de 51,3% 
considerado prudencial e o percentual 
máximo de 54,0% das Receitas 
Correntes, de maneira que não 
comprometa as receitas ou venha 
a prejudicar a execução das demais 
despesas correntes. Em 2014 o 
indicador correspondeu ao percentual 
de 43,53% das Receitas Correntes, 
inferior ao limite máximo estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, 
registrando assim uma situação de 
melhoria.

Corresponde ao percentual de participação da despesa com pessoal e encargos 
sociais no total das despesas correntes do município do Recife.

43,53%

57,00%

52,53% 49,92% 50,50%

R$ 
1.063.953.323

R$
1.143.091.497

R$ 
1.559.232.082

R$
1.774.898.114

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO
R$

1.341.109.891

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Representação de 
outras despesas 
correntes na despesa 
corrente total Esse indicador corresponde ao item 

de despesa onde se computam os 
gastos com a manutenção (material 
de consumo, material de distribuição, 
passagens e despesas de locomoção, 
serviços de terceiros, locação de mão 
de obra, arrendamento mercantil, au-
xílio alimentação, dentre outros). Em 
2014, o indicador de Outras Despesas 
Correntes correspondeu a 35,88% 
das despesas correntes do município 
do Recife. Esse percentual foi o menor 
registrado no período analisado na 
publicação e representou uma redu-
ção de quase 06 pontos percentuais 
quando comparado ao indicador ob-
servado no ano de 2013.

Corresponde ao percentual de participação de Outras Despesas Correntes no 
total das Despesas Correntes do município. 

47,06%

R$
953.088.912

VALOR ABSOLUTO

49,18%

R$
1.126.152.274

VALOR ABSOLUTO

48,09%

R$ 
1.277.238.953

VALOR ABSOLUTO

41,80%

R$ 
1.143.627.526,97

VALOR ABSOLUTO

35,88%

R$ 
1.462.773.876,99

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Emprego formal no 
setor público municipal Mesmo com uma participação pouco 

expressiva sobre o universo de em-
pregados, é importante acompanhar a 
evolução do emprego formal no setor 
público, tendo em vista que esse indi-
cador sinaliza, sobretudo, a capacidade 
do município, em termos quantitativos, 
de dispor de pessoal para prestação 
dos serviços públicos ofertados à so-
ciedade. A cada ano, esse indicador 
tem apresentado um leve aumento 
do número de empregados, em 2014, 
a administração pública municipal em-
pregou 27.436 pessoas, o que repre-
sentou 3,62% do total de vínculos for-
mais vinculados a gestão municipal. 

Corresponde ao percentual de participação do total de empregados no setor 
público sobre o total de empregos formais no município do Recife.

3,51%

23.571
VALOR ABSOLUTO

3,68%

25.706
VALOR ABSOLUTO

3,32%

24.428
VALOR ABSOLUTO

3,45%

26.080
VALOR ABSOLUTO

3,62% 

27.436 
VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE
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Conselhos municipais
A gestão democrática busca, sobretu-
do, estimula cada vez mais a participa-
ção da população no planejamento das 
políticas públicas do município, no âmbi-
to das suas várias secretarias (Saúde, 
Educação, Juventude, Cultura, entre 
outras). Por isso, quanto mais, melhor. 
A implementação dos conselhos tem 
como objetivo garantir representação 
equilibrada entre representantes do 
Estado e da sociedade civil, para um 
trabalho mais efetivo de controle so-
cial. A informação relativa ao ano de 
2014 não foi enviada até o fechamento 
dessa edição.

Corresponde ao percentual de secretarias de governo que contam com conselhos 
municipais com participação da sociedade.

n/d

n/d
VALOR ABSOLUTO

n/d

n/d
VALOR ABSOLUTO

50,00%

11 
VALOR ABSOLUTO

n/i

n/i
VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Prefeitura da 
Cidade do Recife

50,00%

11
VALOR ABSOLUTO
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Espaços de participação 
deliberativos e audiências 
públicas na cidade

No contexto da Gestão e Governança, 
outro mecanismo de monitoramento 
compreende a existência de espaços 
de participação deliberativos e audi-
ências públicas na cidade do Recife.  
A informação relativa ao ano de 2014 
não foi enviada até o fechamento des-
sa edição.

Corresponde ao número de espaços de discussão e participação deliberativo, 
para audiências públicas na cidade do Recife.

PERÍODO

201420132012

Fonte: 
Prefeitura da 
Cidade do Recife

Número de espaços 133 115 n/i

Número de participantes 400 400 n/i

Tempo de antecedência que são 
convocadas as reuniões 7 DIAS 7 DIAS n/i

Veículos de comunicação utilizados 
para fazer a convocatória

CARRO DE SOM, 
CONVITES,

PANFLETAGEM, 
TELEGRAMA, 
RÁDIO LOCAL

CARRO DE SOM, 
CONVITES,

PANFLETAGEM, 
TELEGRAMA, 
RÁDIO LOCAL

n/i
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Representação 
do orçamento 
executado Esse indicador, de importante medição, 

tem como objetivo aferir a efetivação 
do planejamento governamental, ou 
seja, quanto do orçamento autorizado 
resultou em entrega efetiva a popula-
ção, sinalizando também a capacida-
de da gestão municipal de realizar as 
intervenções planejadas. Observando 
a trajetória dos últimos cinco anos, re-
gistra-se que o indicador seguiu com-
putando diminuição até 2012. O re-
sultado em 2013 foi de leve aumento 
quando comparado a 2012, mas voltou 
a crescer em 2013. Do ponto de vista 
da atividade orçamentária em 2014, 
7,3% dos créditos autorizados na LOA 
não foram executados. 

Corresponde a representação do orçamento que foi efetivamente executado 
sobre o total do orçamento que foi autorizado.

92,69%

79,22%

91,07% 88,74%

77,83%
R$2.214.271.860 R$ 

2.560.908.953

R$ 
3.246.482.358

R$ 
4.076.618.188

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

R$ 
3.014.927.325

VALOR ABSOLUTO VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Representação das 
despesas com obras 
e instalações O item de despesas com obras e ins-

talações compreendem também as 
rubricas de estudos e projetos, paga-
mento de obras contratadas, desa-
propriação de imóveis necessários à 
realização da obra, investimento para 
aquisição de imóveis, instalações, en-
tre outros. O acompanhamento des-
se indicador é de forte relevância para 
avaliar a capacidade de investimento 
do município em bens condicionan-
tes da infraestrutura do setor público. 
Percebe-se que ao longo dos anos o 
indicador seguiu registrando melhoria 
até 2013, mas voltou a cair em 2014, 
registrando piora.

Corresponde à representação das despesas com obras e instalações no total da 
despesa do município.

7,28%

10,10%

4,90%

6,35%

8,21%

R$ 108.483.771

R$ 162.653.536

R$ 328.022.990

R$ 238.346.789

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

R$ 247.627.534
VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Representação
da amortização
da dívida 

Relativamente ao ano de 2013, o 
montante destinado ao pagamento/
amortização da dívida pública, este in-
dicador apresentou redução em 2014, 
como a variação foi pouco expressiva, 
o comportamento resultou em relati-
va estabilidade. O valor pago repre-
sentou 1,75% das despesas do muni-
cípio. Importante ressaltar que este 
indicador refere-se ao pagamento e/
ou amortização do principal e da atu-
alização monetária ou cambial da dívi-
da pública interna e externa, contratu-
al ou mobiliária.

Corresponde a participação do montante de amortização da dívida no total das 
despesas do município.

2,13%

1,92%

R$ 47.101.450

R$ 49.174.732

VALOR ABSOLUTO

VALOR ABSOLUTO

1,75%

R$ 52.829.813
VALOR ABSOLUTO

1,80%

R$ 58.346.421
VALOR ABSOLUTO

1,75%

R$ 57.291.628
VALOR ABSOLUTO

Fonte: 
Portal da Transparência 
– Prefeitura da Cidade 
do Recife
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Participação da 
administração pública 
no PIB municipal

De acordo com a Agência Condepe/
Fidem, a Administração Pública muni-
cipal registrou, em 2012, participação 
de 14,10% no Produto Interno Bruto 
(PIB) da capital Recife. Esse indicador 
revelou que a contribuição do setor 
público no contexto das riquezas ge-
radas pelas atividades econômicas do 
município, tem se mantido estável ao 
longo dos últimos três anos. 

Corresponde a participação da Administração Pública no Produto Interno Bruto 
(PIB) do município.

14,86% 14,43% 14,10% n/d

Fonte: 
Agência Condepe/Fidem

n/d
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